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 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE JULHO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO 

DECRETO Nº 7373/ 2020
DE 22 DE JULHO DE 2020

Altera a composição do Conselho 
Administrativo e Previdenciário do 
Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari – ISSM, para 
o quadriênio 2019/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente no quanto 
dispõe o art. 87 da Lei nº 997/2009 com as 
alterações empreendidas pela Lei nº 
1582/2019;

Considerando a renúncia à função de 
conselheiro apresentada pelo Sr. Silval da Silva 
Cerqueira(membro titular) formalizada pelo 
Ofício nº 044/2020 oriundo do Sindicato dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari 
– SINDESC,

DECRETA

Art. 1º.Fica alterada a composição do Conselho 
Administrativo e Previdenciário do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari 
– ISSM, para o quadriênio 2019/2022, prevista 
no Decreto Municipal  nº 7109/2019, publicado 
no DOME nº 1204, de 10 de julho de 2019, 
subst i tu indo-se o conselheiro t i tu lar  
representante do Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari – 
SINDESC, Sr. Silval da Silva Cerqueira, que a 

LEI N° 1631/2020
DE 22 DE JULHO DE 2020

Reconhece como de utilidade pública 
municipal, o Centro de Educação e 
Assistencial Social.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art.1° Fica considerada de utilidade pública municipal, o 
Centro de Educação e Assistencial Social, CNPJ nº 
33.832.056/0001-61, com sede na Rua da Gloria, nº 26, 
CEP: 42.830-110, Camaçari, Estado da Bahia.

Art.2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE JULHO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO 

LEI N° 1632/2020
DE 22 DE JULHO DE 2020

Reconhece como de utilidade pública 
municipal o INSTITUTO EMPREENDER 
CULTURAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art.1° Fica considerada de utilidade pública municipal, o 
I n s t i t u t o  E m p r e e n d e r  C u l t u r a l ,  C N P J  n º  
27.584.209/0001-04, com sede na Rua da Gloria, nº 26, 
CEP: 42.830-110, Camaçari, Estado da Bahia.

Art.2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEIS

DECRETOS



partir desta data deixa de exercer tal função 
sendo designada para a mesma função do Sr. 
Nilson Coelho da Silva, cad. 6190.

Art. 2º. O mandato do substituto perdurará pelo 
tempo que restava ao substituído, encerrando-
se, portanto, em 04 de julho de 2022.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, 22 DE JULHO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

 
DESTITUIR A PEDIDO LUIS ALFREDO DA 
ASSUNÇÃO SANTOS, cadastro n°. 62472, da função de 
Confiança de Secretário de Unidade Escolar II, SUE II-A, 
da Escola CAIC- Ilda Leal Ulm da Silva, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, em 02 de março de 
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

 
DESTITUIR NERIA ROSSINI, cadastro n°. 9068, da 
função de Confiança de Vice-Diretora de Unidade 
Escolar II, FCE V-B, da Escola Sônia Regina, da estrutura 
da Secretaria da Educação - SEDUC, em 02 de março de 
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

 
ESTITUIR JOSELIA DOS SANTOS DE JESUS, 
cadastro n°. 1037, da função de Confiança de Secretária 
de Unidade Escolar III, SUE III-A, da Escola Neuza 
Menezes Barreto, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, em 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

 
DESTITUIR JOELMA ALMEIDA SANTOS, cadastro n°. 
8914, da função de Confiança de Diretora de Unidade 
Escolar II, FCE II-B, da Escola Sônia Regina, da estrutura 
da Secretaria da Educação - SEDUC, em 02 de março de 
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.         

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

 
DESTITUIR RITA DANIELA LIMA RIBEIRO, cadastro 
n°. 9162, da função de Confiança de Vice-Diretora de 
Unidade Escolar II, FCE V-A, da Escola Denise Tavares, 
da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, em 02 
de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.   

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

 
DESTITUIR A PEDIDO DANIELA DIAS DE SOUZA 
SANTOS, cadastro n°. 8636, da função de Confiança de 
Diretora de Unidade Escolar II, FCE II-A, da Escola 
Hidelbrando Lima Filho, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, em 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

 
DESTITUIR A PEDIDO EDICLEIA PEREIRA DIAS, 
cadastro n°. 61180, da função de Confiança de Diretora 
de Unidade Escolar I, FCE I-A, da Escola Cosme de 

Farias, da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, 
em 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.            

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

 
DESTITUIR A PEDIDO IARASILVIA DE OLIVEIRA 
RIBEIRO, cadastro n°. 5636, da função de Confiança de 
Diretora de Unidade Escolar III, FCE III-A, do Centro 
Integrado de Educação Infantil – CIEI DA GLEBA C, da 
estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, em 02 de 
março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

 
DESTITUIR A PEDIDO ZITA MACEDO DA SILVA, 
cadastro n°. 7996, da função de Confiança de Vice-
Diretora de Unidade Escolar III, FCE VI-A, da Escola 
Eustáquio Alves de Santana, da estrutura da Secretaria 
da Educação - SEDUC, em 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR CINTIA SANTANA DE FARIAS, no cargo de 
Assessor de Procurador III, símbolo PGM V, na estrutura 
da Procuradoria Geral do Município - PGM, em 02 de 
março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR SAMANTHA OLIVEIRA DA CRUZ, no cargo 
de Coordenador, símbolo GES II, na estrutura da 
Prefeitura Avançada da Costa de Camaçari – PMC 
COSTA, em 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR IZABEL ALIETE DA SILVA, no cargo de 
Coordenador, símbolo GES II na estrutura da Secretaria 
de Governo – SEGOV, em 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR MARIA JOSÉ DE JESUS SOUZA, no cargo 
de Assessor Especial I, símbolo GAE I na estrutura da 
Secretaria de Governo – SEGOV, em 02 de março de 
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR TIAGO SANTANA BARRETO, no cargo de 
Assistente de Secretário, símbolo GES I-B na estrutura 
da Secretaria de Governo – SEGOV, em 02 de março de 
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
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são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR VICTOR AUGUST GERMANN DE JESUS, no 
cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES V na 
estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
– SEDEC, em 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR ADEVAL FRANCISCO DA COSTA, Cadastro 
n 62947, no cargo de Gerente, símbolo GES IV, na 
estrutura da Secretaria da Cultura - SECULT, em 03 de 
março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO N.º 0405/2020

Contrato de prestação de serviço que entre 
si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMAÇARI e a empresa SAFIRA 
TRANSPORTES E TURISMO EIRELLI

Aos dezenove de junho do ano de dois mil e vinte, o 
Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.° 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drumond s/n.°, Camaçari - BA, representado neste ato 
pelo Sr. JOSÉ GAMA NEVES, Secretário de Governo, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.° 259.708.445-
00, portador do RG n.° 03.970.866-79 SSP/BA, 
doravante denominado CONTRATANTE, a SAFIRA 
TRANSPORTES E TURISMO, com sede a RUA DA 
ARGILA, 39A, ALTO DO TRIÂNGULO, CAMAÇARI/BA, 
cep 42.807-180, e-mail: safira.turismo@gmail.com  
telefone: (71) 3621-2392, inscrita no CNPJ sob n.° 
06.887.204/0001-72, representada neste ato pelo Sr. 
Renato Cunha Souto, brasileiro, casado, inscrito no CPF 
sob o n.° 968.159.905-59, doravante denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada no 
processo administrativo n.° 00641.11.07.611.2019, 
decorrente de licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico n.° 0112/2019, para registro de preços, 
conforme Ata de Registro de Preços n.° 0219/2019 e o 
descrito no Edital e seus Anexos e que se regerá pelo 
disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 
2002, e legislação pertinente, e subsidiariamente as 
normas contidas na Lei Federal n.° 8.666/93, as quais as 
partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusulas que se anunciam 
a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos:

a) Edital de PREGÃO n.° 0112/2019
b) Ata de Registro de Preços n.° 0219/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Ata de Registro de Preço PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
VEICULOS PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS 
E APOIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
PREVISTAS, CONFORME ANEXO I DO EDITAL DA 
LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE 

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nos serviços nos 
limites legais do valor inicial atualizado do contrato, e as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas para pagamento deste contrato correrão 
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 
seguir especificada:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O valor global deste contrato é de R$ 2.823.398,80 (DOIS 
MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, 
TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA 
CENTAVOS), constante da proposta de preços 
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 

,
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preço justo e suficiente para a total execução do presente 
objeto.

§1º Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO.

§2º Havendo prorrogação no prazo contratual, após 12 
(doze) meses da apresentação da proposta, poderá 
haver reajustamento de preço, ficando definido o IGP-M, 
como índice de preço básico a ser utilizado nos cálculos 
de reajustamento, ou outro na forma da Lei.

LOTE 01

LOTE 02

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 
30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura, expedida na forma da legislação 
em vigor, devidamente atestada pelo Gestor/Comissão 
de Fiscalização do contrato, relativa aos serviços 
efetivamente executados.

§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote 
as providências necessárias à sua correção. Passará a 
ser considerada, para efeito de pagamento, a data de 
reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura e adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
conforme estabelecido no Art. 57 da Lei Federal 
8.666/93..

§ 1º  O prazo de execução dos serviços deverá ser em 
conformidade com o constante no Termo de Referência, 
Anexo do Edital do PREGÃO N.º 0263/2019 - 
(ELETRÔNICO) - COMPEL, mediante emissão da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente.

§ 2º   O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações.

§ 3º   Os serviços deverão ser prestados de acordo com o 
instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de 
Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste 
instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º Os locais da execução dos serviços estão 
elencados no Termo de Referência, do Edital de 
PREGÃO N.º 0263/2019 (ELETRÔNICO) - COMPEL, 
independente de transcrição.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS

A Gestão e Fiscalização dos serviços serão realizados 
pela Secretaria de Governo do município de Camaçari, 
para verificação do cumprimento das Cláusulas 
Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu 
fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual 
omissão não eximirá a CONTRATADA dos 
compromissos e obrigações assumidas perante a 
CONTRATANTE.

§ 1º Competirá à SEGOV, a função fiscalizadora, 
representando a CONTRATANTE diante da 
CONTRATADA no curso da implementação do presente 
contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 
cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual 
omissão não eximirá a CONTRATADA dos 
compromissos e obrigações assumidas perante o 
CONTRATANTE

§ 2º   Compet i rá  à  SEGOV,  p roceder  ao  
acompanhamento da execução dos serviços prestados, 
o qual atestará em termos definitivos, sua conclusão.

§ 3º   O Instrumento de Ordem de Serviço será expedido 
pela SEGOV e instruirá a execução progressiva dos 
trabalhos e que documentarão as comprovações dos 
serv iços quando real izados,  estabelecendo 
expressamente a relação e prazos para execução dos 
serviços autorizados.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir:

§1º DOS DIREITOS

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e 
nos prazos convencionados.

§2º DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

Efetuar o pagamento ajustado; e
Dar à CONTRATADA as condições necessárias a 
regular execução do contrato;
Fiscalizar a execução dos serviços.

Constituem obrigações da CONTRATADA:

Cumprir integralmente com as condições deste 
Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do Pregão 
n.º 0263/2019 - Presencial - COMPEL), e da proposta 
apresentada, independente de transcrição;
Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos individuais, se for o caso;
Manter durante a contratação, em compatibilidade com 
as obrigações por ele mantidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem está cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais;
Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

CLÁUSULA NONA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

§1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação.

§2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
a l t e rações  pos te r i o res ,  sem p re ju í zo  da  
responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes 
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, 
sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório:

Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.

Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos:

Até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor global do 
contrato;

Superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor 
global do contrato;
Superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor global do contrato.

Suspensão nos prazos abaixo definidos:

De até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
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em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

De até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal.

Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando:

Não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%;

Paralisar a execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%;
Adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%;

Entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado, deteriorado ou 
danificado: multa de 20% e rescisão contratual;

Executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à CONTRATANTE e/ou a 
terceiros: multa de 20%.

§ 1º   A suspensão temporária do fornecedor cujo 
contrato com a Administração Pública Municipal esteja 
em vigor impedirá o mesmo de participar de outras 
licitações e contratações no âmbito do Município até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

§ 2º   Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública Municipal, por 
até 05 (cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas 
vezes nas suspensões elencadas nos incisos III e IV 
desta Cláusula e/ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
penalidade aplicada.

§ 3º  As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria 
Municipal da Administração.

§ 4º    Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, a CONTRATADA responderá pela 
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente.

§ 5º   A multa poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados 

à Administração Pública Municipal, não impedindo que 
a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

§ 6º   As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas;

§ 7º   Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 
notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena 
de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 
8.666/93;

Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e

Judicialmente, nos termos da legislação.

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

C L Á U S U L A  D É C I M A  Q U A R T A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato 
da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.
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§ 1º  A CONTRATADA declara haver levado em conta, 
na apresentação de sua proposta, os tributos, 
contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, 
encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre 
a compra do material, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente.

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legislação vigente, quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

§ 3º   Ficando comprovado, depois do negócio realizado 
e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor 
que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, abaixo assinadas, para que produza 
os efeitos jurídicos.

Camaçari - Bahia, 16 de junho de 2020.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

CONTRATANTE

RENATO CUNHA SOUTO
SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELLI

CONTRATADA

RESOLUÇÃO Nº 08/2020
DE 10 DE JUNHO DE 2020 

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas 
no § 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
setembro de 2014,

RESOLVE

Estabelecer a meta de incremento da arrecadação para 
o mês de JUNHO de 2020, correspondente às fontes de 
receitas próprias geridas pela SEFAZ.

A meta do referido mês fica definida em R$ 18.277.091 
(Dezoito milhões, duzentos e setenta e sete mil e 
noventa e um reais). O montante fixado decorre da 
aplicação dos parâmetros abaixo descritos:

1º  - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade 
econômica, serão atualizados utilizando-se o PIB  de 
0,57% (zero vírgula cinquenta e sete por cento) 
referente ao último trimestre divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, na forma do 
§ 2º do artigo 7º da Lei 1.351/2014.

2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
– Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro 
de 2018 a setembro de 2019, no percentual de 2,89% 
(dois vírgula oitenta e nove por cento), incidente sobre as 
receitas tributárias elencadas nos dispositivos 
supracitados;

3º – Majoração do IPTU em 14,77% (quatorze vírgula 
setenta e sete por cento).

4º - O estudo da conjuntura setorial na composição do 
índice de esforço fazendário levou à definição do 
percentual de 1% (um por cento).

Considera-se eventual desvio na arrecadação na ordem 
de 7,89% (sete vírgula oitenta e nove por cento) 
referentes a receitas oriundas de pagamento de 
Notificação de Auto de Infração de IPTU e TRSD 
incontroversos ocorridos no mesmo período de 2018.

Gabinete do Secretário, em 10 de junho de 2020.

_______________________________
Joaquim José Bahia Menezes 
Cadastro 830699
Secretário da Fazenda 
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 ________________________________

_______________________________
Marcos Antônio Alves Sobral
Cadastro 2473

_______________________________
Sócrates Bento Souza Simões Filho 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

PORTARIA N° 92/2020
DE  08 DE JULHO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Sandra Cristina Cerqueira Reis, 
Engenheira Civil, cadastro 832517, CREA 22722D, CPF 
431.810.905-49 para fiscalizar o Serviço de execução de 
obra de requalificação da Praça da Rua do Recanto e da 
Praça e Campo do Parque Satélite, localizadas no 
Município de Camaçari – Bahia (LOTE II), conforme 
contrato 0388/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 08 de 
julho de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza                  
Secretária da Infraestrutura 

Valdomiro Santana de Oliveira
Cadastro 3990
Coordenador de Arrecadação Fiscal 

Representante do Grupo Fisco

Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal 

Leonel Cardial Jacomini 
Cadastro 63248
Técnico Fazendário

Ricardo Freitas Teixeira 
Cadastro 62908
Técnico de Atividades Tributárias

Alberto Magalhães Santos
Cadastro 63585
Assistente de Atividades Tributárias

PORTARIA N° 94/2020
DE  09 DE JULHO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Jeferson Costa Marinho, Engenheiro 
Civil, cadastro 830999, CREA 66608-D, CPF 
825.802.005-68 para fiscalizar a execução das obras e 
serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, 
contemplando execução de sistema de drenagem de 
águas pluviais com tubos de concreto, em vias urbanas 
da sede, nas localidades Parque Real Serra Verde e 
Machadinho – Município de Camaçari, Bahia, conforme 
contrato 0309/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 09 de 
julho de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza                  
Secretária da Infraestrutura

PORTARIA N° 95/2020
DE  09 DE JULHO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Jeferson Costa Marinho, Engenheiro 
Civil, cadastro 830999, CREA 66608-D, CPF 
825.802.005-68 para fiscalizar a execução de 
pavimentação asfáltica em CBUQ, contemplando 
execução de sistema de drenagem de águas pluviais 
com tubos de concreto, em vias urbanas da sede e costa, 
nas localidades: Santa Maria, Jaraguá, Santo Antônio, 
Jauá, Arembepe, Monte Gordo e Jacuipe – Município de 
Camaçari, Bahia, conforme contrato 0377/2020, LOTE I.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 09 de 
julho de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza                  
Secretária da Infraestrutura 

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 
LTDA, CNPJ 03.174.004/0001-84, a iniciar a execução 
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das obras e serviços de pavimentação asfáltica em 
CBUQ, contemplando execução de sistema de 
drenagem de águas pluviais com tubos de concreto, em 
vias urbanas da sede, nas localidades Parque Real Serra 
Verde e Machadinho – Município de Camaçari, Bahia, 
conforme contrato 0309/2020.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Jeferson Costa Marinho, Engenheiro Civil, cadastro 
830999, CREA 66608-D, CPF 825.802.005-68, com os 
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais.

Camaçari, 09 de julho de 2020

 Ciente

Joselene Cardim Barbosa Souza
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Pedro de Araújo
PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 
LTDA, CNPJ 03.174.004/0001-84, a iniciar o serviço de 
execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 
contemplando execução de sistema de drenagem de 
águas pluviais com tubos de concreto, em vias urbanas 
da sede e costa, nas localidades: Santa Maria, Jaraguá, 
Santo Antônio, Jauá, Arembepe, Monte Gordo e Jacuipe 
– Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0377/2020.

     

 
 

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Jeferson Costa Marinho, Engenheiro Civil, cadastro 830999, 
CREA 66608-D, CPF 825.802.005-68, com os poderes e 
obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e estipuladas 
no Contrato, autorizado a emitir as ordens de serviços 
parciais.

Camaçari, 09 de julho de 2020

 Ciente
Joselene Cardim Barbosa Souza

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Pedro de Araújo
PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa G3 
POLARIS SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 20.155.999/0001-55, 
a iniciar o serviço de execução de obra de requalificação da 
Praça da Rua do Recanto e da Praça e Campo do Parque 
Satélite, localizadas no Município de Camaçari - Bahia, 
conforme contrato 0388/2020. (LOTE II)

Fica designada, na função de Fiscal da Obra, a servidora 
Sandra Cristina Cerqueira Reis, Engenheira Civil, cadastro 
832517, CREA 22722, CPF 431.810.905-49, com os 
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais.

     
Camaçari, 08 de julho de 2020

               
Ciente

Joselene Cardim Barbosa Souza  
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

Jandson de Carvalho Nunes
G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
01425.11.07.682.2019

Camaçari, 21 de julho de 2020

PARECER DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA

ASSUNTO: JULGAMENTO DO RECURSO DE OSC E 
PARECER REFERENTE À CLASSIFICAÇÃO DE OSC.

OBJETO DA PARCERIA: (Proponente)

A formalização de Termo de Colaboração que terá por 
objeto a concessão de apoio da Administração Pública 
Municipal para a execução de acolhimento de Adultos e 
Famílias em situação de rua na modalidade Abrigo 
Institucional com capacidade para no máximo 50 
(cinquenta) pessoas.

1. Considerando o Processo em epígrafe, que versa 
acerca do Chamamento Público nº 0004/2020, que possui 
como objeto a celebração de Termo de Colaboração para 
objeto a concessão de apoio da Administração Pública 
Municipal para a execução de acolhimento de Adultos e 
Famílias em situação de rua na modalidade Abrigo 
Institucional com capacidade para no máximo 50 
(cinquenta) pessoas; 

2. Considerando o recebimento do recurso, este parecer 
reserva-se a análise da denominada AGÊNCIA 
ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS 
ASSISTENCIAIS - ADRA, CNPJ nº 17.798.849/0001-55;

3. Considerando que a AGÊNCIA ADVENTISTA DE 
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS - 
ADRA apresentou proposta financeira compatível com o 
valor de referência expresso no Edital;

4. Considerando o parecer técnico referente à análise do 
julgamento da proposta da AGÊNCIA ADVENTISTA DE 
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS - 
ADRA, constata-se que:

a) Quanto ao item 4 do Edital, das Condições de 
Participação no Chamamento Público:

“4.1. Poderão participar do presente chamamento público 
as organizações da sociedade civil, que atendam aos 
requisitos previstos no art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou 
“c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei 
nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):

a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou 
fundação) que não distribua entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, diretores, empregados, 
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas 
do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 
atividades, e que os aplique integralmente na consecução 
do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio 
da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva;);” 

Examinando-se o recurso interposto a ADRA, esta 
colacionou o Estatuto da proponente, e a mesma trata-
se de uma entidade privada, sem fins lucrativos, que não 
distribui entre seus membros, conselheiros e diretores, 
eventuais resultados e sobras ou excedentes 
operacionais, e demais requisitos expressos no item 4.1. 
“”, considerando-se, por conseguinte, preenchido o 
requisito. 

Ademais, no mesmo recurso interposto, a OSC 
colacionou declaração de ciência e concordância, 
conforme solicitado no requisito 4.2., sendo aferido 
positivamente deste ponto do edital.

b) Com relação ao preceituado no item 7.5 ETAPA 3: 
ETAPA COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, não 
houve reanálise, pois a mesma não modificou a sua 
proposta, Assim, o julgamento mantém o já existente 
anteriormente, conforme segue a Tabela 01(item 7.1), 
apresentada pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE 
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS - 
ADRA, CNPJ nº 17.798.849/0001-55: 

TABELA 2:
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Pelo exposto, de acordo com a pontuação aferida, 
conforme o Edital de Chamamento Público nº 0004/2020, 
a  p roponen te  AGÊNCIA ADVENTISTA DE 
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS 
– ADRA está eliminada, conforme segue o ponto 7.5.7 
“a”: “Serão eliminadas aquelas propostas: a) cuja 
pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos.”

5. CONCLUSÃO

A Comissão de Seleção, no ato das suas atribuições 
estabelecidas no Edital de Chamamento Público nº 
0004/2020, para a concessão de apoio da administração 
pública municipal para a execução de acolhimento de 
Adultos e Famílias em situação de rua na modalidade 
Abrigo Institucional com capacidade para no máximo 50 
(cinquenta) a partir de Termo de Colaboração à execução 
do no município de Camaçari – Bahia, após proceder à 
análise do recurso, apresentada neste certame pela 
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E 
RECURSOS ASSISTENCIAIS - ADRA, CNPJ nº 
17.798.849/0001-55; considera a OSC proponente, 
desabilitada, bem como não apta à celebração do 
Termo de Colaboração, objeto deste Chamamento 
Público, pois obteve pontuação equivalente a cinco 
pontos.

É O PARECER.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

Maricéa Serafim dos Santos – Matrícula nº 61437

Michelle Miyaji Saraiva - Matrícula nº  830595

Monique Martins Rivas – Matricula nº 830457

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
01888.11.07.682.2019

Camaçari, 20 de julho de 2020

PARECER DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA

ASSUNTO: JULGAMENTO DO RECURSO DE OSC E 
PARECER REFERENTE À CLASSIFICAÇÃO DE 
OSC.

OBJETO DA PARCERIA: (Proponente)

A formalização de termo de fomento que terá por objeto à 
promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes financiados com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de Camaçari – Bahia.

1. Considerando o Processo em epígrafe, que versa 
acerca do Chamamento Público nº 0003/2020, que 
possui como objeto à promoção, proteção e defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes financiados com 

recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Camaçari – Bahia; 

2. Considerando o recebimento do recurso, este parecer 
reserva-se a análise da denominada FUNDAÇÃO 
EMAÚS ;

3. Considerando que fora colacionado pela a 
FUNDAÇÃO EMAÚS, em seu recurso à declaração de 
ciência e concordância que deixava inapta a OSC;

4. Considerando que a FUNDAÇÃO EMAÚS apresentou 
proposta financeira compatível com o valor de referência 
expresso no Edital;

5. Considerando o parecer técnico referente à análise do 
julgamento da proposta da FUNDAÇÃO EMAÚS  
constata-se que:

a) Quanto ao item 4 do Edital, das Condições de 
Participação no Chamamento Público:

a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou 
fundação) que não distribua entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, diretores, empregados, 
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas 
do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 
atividades, e que os aplique integralmente na consecução 
do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio 
da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva;);

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, 
de 10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas 
em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; 
as alcançadas por programas e ações de combate à 
pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas 
para fomento,educação e capacitação de trabalhadores 
rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e 
extensão rural; e as capacitadas para execução de 
atividades ou de projetos de interesse público e de cunho 
social; ou

c) as organizações religiosas que se dediquem a 
atividades ou a projetos de interesse público e de cunho 
social distintas das destinadas a fins exclusivamente 
religiosos.”

, CNPJ nº 07.156.335/0001-42

,

“4.1.. Poderão participar do presente chamamento 
público as organizações da sociedade civil, que atendam 
aos requisitos previstos no art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” 
ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015): 

Examinando-se o Estatuto da proponente, trata-se de 
uma entidade privada, sem fins lucrativos, que não 
distribui entre seus membros, conselheiros e diretores, 
eventuais resultados e sobras ou excedentes 
operacionais, e demais requisitos expressos no item 4.1. 
“”, considerando-se, por conseguinte, preenchido o 
requisito.
O recurso interposto fora julgado apto, pois a 
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FUNDAÇÃO EMAÚS colacionou a declaração de 
ciência e concordância, conforme solicitado no 
requisito 4.2., sendo aferido positivamente deste 
ponto do edital.

, CNPJ nº 07.156.335/0001-
42.

A Comissão de Seleção, no ato das suas atribuições 
estabelecidas no Edital de Chamamento Público nº 
0003/2020, para à promoção, proteção e defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes financiados com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Camaçari – Bahia, após 
proceder à análise técnica da Proposta Técnica, 
Financeira e do Recurso, apresentada neste certame 
pela FUNDAÇÃO EMAÚS, CNPJ nº 07.156.335/0001-
42, considera a OSC proponente,habilitada, bem como 
apta a celebração do Termo de Fomento, objeto deste 
Chamamento Público e com classificação de sétimo 
lugar.

b) Com relação ao preceituado no item 7.5 ETAPA 3: 
ETAPA COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, foi 
analisada oito propostas concorrentes no certame, na 
data estabelecida na Tabela 01(item 7.1), apresentada 
pela FUNDAÇÃO EMAÚS

Nesta fase, a Comissão de Seleção verificou se a 
proposta em análise contém as informações que 
atendam aos critérios de julgamento estabelecidos na 
Tabela 2 (item 7.5.4) conforme segue:

TABELA 2:

6. CONCLUSÃO

É O PARECER.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

José Hilton Alves dos Santos - Conselheiro do CMDCA

Lilian Araújo Correia Brito Moura – Matricula nº 613340

Monique Martins Rivas – Matricula nº 830457

1. Considerando o Processo em epígrafe, que versa acerca do 
Chamamento Público nº 0003/2020, que possui como objeto à 
promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes financiados com recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 
Camaçari – Bahia; 

2. Considerando o recebimento do recurso, este parecer 
reserva-se a análise da denominada- ASSOCIAÇÃO VIVA A 
VIDA;

3. Conforme o recurso apresentado pela ASSOCIOAÇÃO VIVA 
A VIDA esta Comissão de Seleção segue o parecer da 
Comissão Central Permanente de Licitação – Compel.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
01888.11.07.682.2019

Camaçari, 20 de julho de 2020

PARECER DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA

ASSUNTO: JULGAMENTO DO RECURSO DE OSC 

OBJETO DA PARCERIA: (Proponente)

A formalização de termo de fomento que terá por objeto à 
promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes financiados com recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 
Camaçari – Bahia.

Isto ocorre, porque conforme indicativo expresso que não gera 
dúvidas alguma ao leitor a Tabela 1, do ponto 7DA FASE DE 
SELEÇÃO, contém as etapas existentes no edital. Assim, 
conforme esta, a etapa 2 denominada de  “envio das 
propostas pelas OSCs” ocorrerá na data de 29/06/2020. De 
acordo com o tabela abaixo extraída do edital:

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1
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É importante esclarecer que a proposta deveria chegar, 
assim como de todos os outros proponentes, no dia 
29/06/2020, para que assim fosse aceita pela Comissão 
Central Permanente de Licitação – Compel. Entretanto 
não fora assim que ocorreu, já que foi postada neste dia 
ou ao mesmo ter como declara que não foi recebido em 
data anterior. 
Desta maneira, o parecer da COMPEL seguiu:
Informa a todos os interessados que Associação Viva a 
Vida, postou seu envelope dia 29/06/2020 e o mesmo só 
chegou a Comissão dia 01/07/2020, fora do período de 
recebimento que foi no dia 29/06/2020, conforme consta 
no edital de Chamamento nº 0003/2020.Diante do 
exposto, informamos que o envelope não será recebido 
pela Comissão.
Portanto, esta Comissão de Seleção analisando o edital 
e conforme seu regramento no ponto 7.4.4: 
Após o prazo limite para apresentação das propostas, 
nenhuma outra será recebida, assim como não serão 
aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 
explícita e formalmente solicitados pela administração 
Municipal.
Decide que segue o parecer da o parecer da Comissão 
Central Permanente de Licitação – Compel, pois não há 
dúvidas que a proposta deveria ter sido entregue no dia 
29/06/2020 e após o prazo limite não pode ser recebida 
nenhuma. 

A Comissão de Seleção, no ato das suas atribuições 
estabelecidas no Edital de Chamamento Público nº 
0003/2020, para à promoção, proteção e defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes financiados com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Camaçari – Bahia, após 
proceder à análise do Recurso, apresentada neste 
certame pela ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA, considera a 
OSC proponente,desabilitada, bem como,inapta à 
celebração do Termo de Fomento, objeto deste 
Chamamento Público.

REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE   

CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO

4. CONCLUSÃO

É O PARECER.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

José HiltonAlves dos Santos - Conselheiro do CMDCA

Lilian Araújo Correia Brito Moura – Matricula nº 613340

Monique Martins Rivas – Matricula nº 830457

Art.1° - A Prefeitura Municipal de Camaçari, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
reorganizada pela lei, e de conformidade à implantação 
das políticas públicas municipais de proteção integral a 
criança e adolescentes, vem alterar o regimento do 
Centro de Convivência da Criança e do Adolescente, 
situado na Rua do Telégrafo, nº 95, Bairro do Natal, CEP 
42800-000, sob a responsabilidade da Coordenação de 
Proteção Social Básica, referenciado/regido pelo Serviço 
de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – SCFV, 
destinado ao atendimento de crianças e adolescentes. 
                                           
Art.2° - O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente é mant ido pela Secretar ia de 
Desenvolvimento Social e Cidadania com sede na 
Avenida Eixo Urbano Central, 841, Centro, Camaçari/BA, 
CEP 42.800-000.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS E ESPECIFICIDADES

Art. 3° - O Centro de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos da Criança e do Adolescente é o local onde são 
desenvolvidas atividades do Serviço da Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, que complementa o trabalho 
social com as famílias que são realizados nos Centro de 
Referência de Assistência Social- CRAS, trabalha na 
prevenção de ocorrências de situações de risco social, 
na institucionalização e a segregação de crianças e 
adolescentes, jovens, em especial, pessoas com 
deficiências, assegurando o direito à convivência familiar 
e comunitária, bem como, promove acesso a benefícios e 
serviços socioassistenciais e acessos a serviços 
setoriais, fortalecendo assim, a rede de proteção social 
de assistência nos territórios de abrangência. Possuindo 
também um caráter proativo em garantir a defesa e 
afirmação de direitos, estimular o desenvolvimento de 
capacidades e potencialidades em busca de alternativas 
emanc ipa tór ias  para  o  en f ren tamento  das  
vulnerabilidades sociais, devendo ser ofertado de forma 
a garantir as seguranças de acolhida e de convívio 
familiar e comunitário e estimular o desenvolvimento da 
autonomia dos participantes, possibilitando acessos a 
experiências e manifestações artísticas e culturais, no 
intuito de desenvolver novas sociabilidades, com 
atividades intergeracionais, propiciando trocas de 
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, e os 
vínculos.

Art. 4° - O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente oferta seus serviços às crianças e 
adolescentes de 06 a 17 anos, com objetivos específicos, 
tendo em vista cada ciclo de vida:
I - As Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos:

a) Complementar as ações da família e da comunidade 

na proteção e no desenvolvimento de crianças e 

adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares 

e sociais;

b) Assegurar espaços de referência para o convívio 

grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 

relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
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c) Possibilitar a ampliação do universo informacional, 

artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem 

como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;

d) Estimular a participação na vida pública do território e 

desenvolver competências para a compreensão crítica 

da realidade social e do mundo moderno;

e) Contribuir para a inserção, reinserção e permanência 

no sistema educacional.

II – Aos Adolescentes de 15 a 17:

a) Complementar as ações da família e da comunidade 

na proteção e desenvolvimento de adolescentes para o 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;

b) Assegurar espaços de referência para o convívio 

grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua 

formação cidadã;

c) Possibilitar a ampliação do universo informacional, 

artístico e cultural dos adolescentes, bem como estimular 

o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 

talentos e propiciar sua formação cidadã;

d) Propiciar vivências para o alcance de autonomia e 

protagonismo social;

e) Estimular a participação na vida pública do território e 

desenvolver competências para a compreensão crítica 

da realidade social e do mundo moderno;

f) Possibilitar o reconhecimento do trabalho e 

competências específicas básicas;

g) Contribuir para a inserção, a reinserção e a 

permanência dos adolescentes no sistema educacional.

Art. 5° - O Centro de Convivência da Criança e do 

Adolescente trabalha as especificidades do serviço para 

cada faixa etária, para melhor desenvolvimento dos 

sujeitos, sendo elas:

I- Para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, o 

serviço objetiva promover a convivência, a formação 

para participação e cidadania, o desenvolvimento do 

protagonismo e da autonomia das crianças e dos 

adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e 

das potencialidades dessa faixa etária, onde as 

intervenções devem ser pautadas, em experiências 

lúdicas, culturais e esportivas, como forma de expressão, 

interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção 

social.

II- Para adolescentes de 15 a 17 anos, o serviço objetiva 

fortalecer a convivência familiar e comunitária e contribui 

para o retorno ou permanência dos adolescentes na 

escola, por meio do desenvolvimento de atividades que 

estimulam a convivência social, a participação cidadã e 

uma formação geral para o mundo do trabalho.

Art.6° - O Centro de Convivência da Criança e do 

Adolescente considera-se público prioritário para o 

atendimento no serviço as crianças e adolescentes que 

encontrasse nas seguintes situações:

I - Em situação de isolamento;

II - Trabalho Infantil;

III - Vivência de violência e/ou negligência;

IV – Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 

2 (dois) anos;

V – Em situação de acolhimento;

VI – Em cumprimento de medida socioeducativas em 

meio aberto;

VII- Egressos de medidas socioeducativas;

VIII- Situação de abuso e/ou exploração sexual;

IX – Com medida de proteção do ECA;

X- Crianças e adolescentes em situação de rua;

XI- Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com 

deficiência.

CAPÍTULO III
DAS FINALIDADES

Art.7° - O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente entidade de Direito Público está a serviço 
das demandas socioassistenciais, que contribuirão para 
a prevenção de  situações de risco social, ampliação de 
trocas culturais e de vivências, para desenvolver o 
sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo 
vínculos e incentivando a socialização e a convivência 
comunitária das crianças e adolescentes. 

Art. 8° - O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente disponibilizará e manterá oficinas de Arte, 
Educação e Esporte, oferecidas às crianças e 
adolescentes de todos os gêneros distribuídos em 
diversas modalidades.
Parágrafo Único - O Centro de Convivência da Criança e 
do Adolescente, doravante denominado pela população 
do município como Casa da Criança e do Adolescente, 
tem o seu funcionamento de segunda a sexta-feira, no 
período das 08:00 às 17:00 horas. 

Art.9° - O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente deverá oportunizar aos seus usuários, uma 
integração social planejada por meios de grupos, visando 
criar situações de convivência para a realização de 
diálogos e fazeres que constituam alternativas para o 
enfrentamento da vulnerabilidade em seus encontros em 
grupos.

Parágrafo Único – Esses grupos são espaços que 
p r o m o v e m  o s  p r o c e s s o s  d e  
valorização/reconhecimento, escuta, produção coletiva, 
exercício de escolhas, tomada de decisões sobre a 
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própria vida e de seu grupo, diálogo para a resolução de 
conflitos e divergências, reconhecimento de limites e 
possibilidade das situações vividas, experiências de 
escolha e decisão coletivas, aprendizado e ensino de 
forma igualitária, reconhecimento e nomeação das 
emoções nas situações vividas e reconhecimento e 
admiração da diferença.

TÍTULO II
CAPÍTULO IV

DA TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Art.10 - O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente oferece aos seus usuários, oficinas de Arte, 
Educação e Esporte, com as seguintes modalidades:
I - Línguas Estrangeiras 
II - Música 
III - Expressão Artístico Corporal
IV – Artesanato 
V- Capoeira
VI – Entre outros.

Art. 11 - Todas as ações serão desenvolvidas tendo 
como base os eixos do SCFV e seus respectivos 
subeixos em articulação com os temas transversais na 
orientação do planejamento e a oferta das atividades, 
contribuindo assim, para aquisição de propostas que 
possam estimular a expressão, interação, aprendizagem 
e sociabilidade em alinhamento com os objetivos do 
serviço e seus respectivos clico geracional ou 
intergeracional.
I - Convivência social – é o principal eixo do serviço, 
traduz a essência dos serviços de Proteção Social Básica 
e volta-se ao fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. As ações e atividades inspiradas nesse 
eixo devem estimular o convívio social e familiar, 
aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à 
formação da identidade, à construção de processos de 
sociabilidade, aos laços sociais, às relações de 
cidadania, etc. São sete os subeixos relacionados ao 
eixo convivência social, denominados capacidades 
sociais: capacidade de demonstrar emoção e ter 
autocontrole; capacidade de demonstrar cortesia; 
capacidade de comunicar-se; capacidade de 
desenvolver novas relações sociais; capacidade de 
encontrar soluções para os conflitos do grupo; 
capacidade de realizar tarefas em grupo; capacidade de 
promover e participar da convivência social em família, 
grupos e território.
II - Direito de ser - o eixo “direito de ser” estimula o 
exercício da infância e da adolescência, de forma que as 
atividades do SCFV devem promover experiências que 
potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a 
sua pluralidade. Tem como subeixos: direito a aprender e 
experimentar; direito de brincar; direito de ser 
protagonista; direito de adolescer; direito de ter direitos e 
deveres; direito de pertencer; direito de ser diverso; 
direito à comunicação.
III - Participação - tem como foco estimular, mediante a 
oferta de atividades planejadas, a participação dos 
usuários nos diversos espaços da vida pública, a 
começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos, passando pela família, comunidade e 
escola, tendo em mente o seu desenvolvimento como 

sujeito de direitos e deveres. O eixo “participação” tem 
como subeixos: participação no serviço; participação no 
território; participação como cidadão; participação nas 
políticas públicas. Os eixos estruturantes, assim como os 
subeixos e os temas transversais orientam o 
planejamento e a oferta de atividades no sentido de 
contribuir para a elaboração de propostas que 
contemplem formas de expressão, interação, 
aprendizagem e sociabilidade em conformidade com os 
objetivos do serviço.

Art. 12 - O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente constitui cada oficina, mediante cada faixa 
etária trabalhada na unidade, com base nas 
especificidades de cada ciclo.

CAPÍTULO V
DO REGIME FUNCIONAL

Art.13 - O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente exigirá para controle de acesso e segurança 
dos usuários da unidade, as seguintes condições:
I- Identificação na portaria do Centro aos pais e 
responsáveis;
II- Crachá de indicação do usuário;
III- Fardamento disponibilizado pelo centro.

Art. 14 - O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente terá calendário de funcionalidade continua, 
pois se trata de um serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos, o qual só será interrompido, 
mediante as seguintes hipóteses:
I - Feriados Nacionais e Municipais;
II- Ponto facultativo declarado pelo prefeito;
III- Desastres naturais e calamidade pública.

Art.15 - O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente exigirá dos pais ou responsáveis dos 
usuários, a permanência dos referidos na unidade, 
durante todo o período que as crianças ou adolescentes 
encontrasse nas mediações do centro.

CAPÍTULO VI
DA INSERÇÃO/MATRÍCULA NO SERVIÇO

Art.16 - A matrícula/inserção no Centro de Convivência 
da Criança e do Adolescente será constituída, através de 
encaminhamento do Centro de Referência de 
Assistência Social- CRAS, mediante solicitação dos pais 
ou responsáveis nas unidades referenciadas. 

Art.17 - O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente no ato da matrícula exigirá as seguintes 
documentações dos usuários, aos seus pais ou 
responsáveis:
I - Encaminhamento do Centro de Referência de 
Assistência Social- CRAS;
II- RG da Criança e do Adolescente, CPF (se houver), 
Cadastro Único atualizado, NIS do RL e NIS do 
participante;
III- Comprovante de Residência;
IV- 02 fotos ¾ da Criança ou Adolescente;
V- Comprovante de matrícula para quem está estudando.
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Parágrafo Único. Quem não estiver estudando ou em 
defasagem escolar até 2 (dois) anos, trata-se de público 
prioritário dos grupos de SCFV e será avaliado pelo 
Técnico de Referência.

Art.18- Os pais ou responsáveis dos usuários 
inscritos/matriculados no centro de convivência da 
criança e do adolescente assinarão no ato da matrícula, 
termo de responsabilidade das crianças e adolescentes, 
os quais são responsáveis, durante o período em que os 
usuários estarão nas mediações do centro. 

Art.19- O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente terá como condição para efetivação da 
matrícula do usuário, a concordância dos pais ou 
responsáveis aos termos deste Regimento.

CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

Art.20- A avaliação deverá ser entendida como um 
processo contínuo de obtenção de informações, visando 
observar as necessidades das crianças e adolescentes, 
referenciadas no Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente.
Art.21- O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente fará um controle sistemático de frequência 
diária dos usuários do centro, com finalidade de garantir 
as crianças e adolescentes, o papel efetivo da rede 
socioassistencial de acordo com as normas técnicas 
exigidas para o serviço.

CAPÍTULO VIII
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art.22- O Centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente conta com as seguintes equipes, para a sua 
organização:
I – Equipe Técnica;
II – Equipe Administrativa.

Art.23- A Equipe Técnica do Centro de Convivência da 
Criança e do Adolescente é composta por:
I – Técnico de referência; 
II –Orientadores/Educadores Sociais.

Art. 24 - O técnico de referência é o profissional de nível 
superior que integra a equipe do CRAS para ser 
referenciada aos grupos do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. Além do acompanhamento 
da execução do serviço, especialmente por meio de 
participação sistemática nas atividades de planejamento 
e assessoria ao orientador social, cabe a este 
profissional assegurar, na prestação do SCFV, a 
aplicação do princípio da matricialidadesociofamiliar que 
orienta as ações de proteção social básica da assistência 
social.

Art.25- São as atribuições do Técnico de Referência:
I – Conhecer as situações de vulnerabilidade social e de 
risco das famílias beneficiárias de transferência de renda 
(BPC, PBF e outras) e as potencialidades do território de 
abrangência do CRAS;

II- Acolher os usuários e ofertar informações sobre o 
serviço;
III- Realizar atendimento particularizado e visitas aos 
CRAS para obter informações a respeitos das famílias 
assistidas;
IV- Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no 
território;
V- Contribuir tecnicamente para a oferta do SCFV, tendo 
em vista as diretrizes nacionais, dentro de suas atrições 
especificadas;
VI- Encaminhar usuários ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos;
VII- Participação da definição dos critérios de inserção 
dos usuários no serviço;
VIII- Assessorar as unidades que desenvolvem o SCFV 
no território;
IX- Assessorar tecnicamente aos orientadores sociais do 
SCFV nos temas relativos aos eixos orientadores do 
serviço e às suas orientações técnicas, bem como ao 
desligamento de usuários do serviço e quanto ao 
planejamento de atividades;
X - Acompanhar o desenvolvimento dos grupos 
existentes nas unidades ofertantes do serviço, 
acessando relatórios, participando de reuniões, etc.;
XI - Manter Registro do planejamento do SCFV no CRAS;
XII - Articular ações que potencializem as boas 
experiências no território de abrangência no CRAS;
XIII - Avaliar, com as famílias, os resultados e impactos do 
SCFV;
XIV - Garantir que informações sobre a oferta do SCFV 
estejam sempre atualizadas no SISC e utilizá-las como 
subsídios para a organização e planejamento do serviço.
Art.26 - São as atribuições do Técnico de nível médio:

I - Desenvolve as Oficinas compatíveis com suas 
qualificações; 
II – Produzir o relatório mensal a respeito das oficinas e 
encaminhá-los a gerência; 
III – Preencher a frequência dos assistidos e repassá-las 
a gerência; 
IV – Relatar inconsistências dos assistidos a gerência;
 
Art.27 - Equipe administrativa do Cento de Convivência 
da Casa da Criança e do Adolescente é composta por:
I – (03) Assistente Administrativo;
II – (02) Gerente;
III- (04) Auxiliar de Serviços Gerais; 
V- (02) Auxiliar de Vigilância.

Art.28 - O Assistente Administrativo tem como 
competência:
I – Supervisionar a instituição, no que tange as 
determinações administrativas;
II- Receber, informar e despachar documentos 
encaminhados a Gerência;
III- Acompanhar os encaminhamentos de documentos e 
solicitações expedidos pelo Centro de Convivência da 
Criança e do Adolescente.

Art.29 - O Gerente tem como atribuições:
I – Cuidar para que toda integridade do centro, esteja em 
perfeitas condições de uso;
II- Realizar planejamento do centro de convivência da 
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criança e do adolescente;
III- Supervisionar as equipes de colaboradores do centro;

Art.30- São de competência aos Auxiliares de Limpeza:
I – Auxiliar na preparação dos ambientes para eventos;
II- Manter a limpeza e a ordem nas dependências do 
centro;
III- Executar os serviços de higiene, limpeza e arrumação 
das dependências;
IV- Zelar pela conservação do imóvel e do mobiliário em 
geral;
V- Estar atento à segurança dos portões, portas janelas e 
vitrais dando conhecimento a Gerência de qualquer 
irregularidade;
VI- Acompanhar o controle mensal, dos produtos de 
limpeza utilizados para evitar o uso inadequado ou 
desperdício;
VII- Executar os demais serviços relacionados à sua 
função, a critério da gerência.

Art.31- São de competência do Auxiliar de Vigilância:
I – Tratar os usuários, pais ou responsáveis, funcionários 
e demais pessoas com delicadeza;
II- Cumprir todas as determinações da gerência;
III- Encaminhar usuários, pais e responsáveis ao interior 
do centro, mediante identificação; 
IV- Zelar pela ordem, observando a entrada e saída de 
pessoas no Centro de Convivência da Criança e 
Adolescente; 

CAPÍTULO IX
DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

Art.32- São direitos dos usuários do centro:
I – Serem respeitados em sua individualidade;
II- Receberem o serviço que constituem os objetivos e 
finalidades desse regimento;
III- Terem assegurados todos os direitos como pessoa 
humana;
IV- Serem orientados em suas dificuldades;
V- Usufruírem do ambiente que possibilite a realização de 
suas oficinas;
VI- Serem ouvidos em sua queixa ou reclamação.

Art.33 - São deveres dos usuários do centro:
I – Respeitar e ser gentil com todas as equipes que 
trabalham nas imediações do centro e seus colegas;
II- Conservar e preservar, os materiais utilizados nas 
oficinas; 
III- Ter comprometimento com as oficinas que estão 
inseridas;
IV- Respeitar as normas institucionais do centro, 
descritas nesse regimento;
V- Usar o uniforme durante a permanência nas 
imediações do centro.
VI – Os responsáveis pelas crianças e adolescentes 
devem permanecer no local durante a realização das 
oficinas;

Art.34 - Serão aplicadas penalidades gradativas, a todo 
descumprimento dos deveres e obrigações, visando 
assim evitar a repetição de falhas.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.35 - O centro de Convivência da Criança e do 
Adolescente manterá a disposição dos seus usuários e 
responsáveis, cópias desse regimento.

Art.36 - Este regimento interno será alterado sempre que 
as conveniências socioassistencial e administrativas 
assim indicarem, submetendo-se a aprovação de suas 
alterações ao Conselho Municipal de Assistência Social - 
CMAS.
Parágrafo Único- Qualquer alteração do regimento 
interno dependerá da deliberação de no mínimo 2/3 (dois 
terços) dos conselheiros efetivos em reunião ordinária 
específica para tal fim.

Art.37 - Os assuntos urgentes e omissos neste 
regimento serão resolvidos pela coordenação, 
respeitando as leis referentes a ele. 

Art.38 - Este regimento, devidamente aprovado pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social, será 
encaminhado para assinatura da Secretária de 
Desenvolvimento Social e Cidadania.

Art.39 - Com a publicação do presente regimento, estão 
revogados dos dispositivos anteriores.

Art.40- Este regimento interno entra em vigor na data 
de sua publicação.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA 

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0172/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA 800 D 
ENGENHARIA LTDA.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar as Cláusulas Terceira e  Quinta 
do Contrato n° 0172/2017; DO PREÇO: O valor global 
do referido contrato passará a ser de R$ 6.226.882,45 ( 
seis milhões duzentos e vinte e seis mil oitocentos e 
oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), já 
acrescido 5,74% que se perfaz importe de R$ 294.961,41  
(duzentos e noventa e quatro mil novecentos e sessenta 
e um reais e quarenta e um centavos). Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato original. 
Os recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Ação 3021, Elemento de despesa 44905100 e Fonte 
de Recurso 4190000. DO PRAZO: O contrato descrito no 

CAMAÇARI, 30 DE JANEIRO DE 2020. 

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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presente termo aditivo prorrogado  por 04 (quatro)  
meses), de modo que a partir de 31 de agosto de 2020, 
passará a viger até 31 de dezembro de 2020;  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do Contrato 
originário e termo aditivo, as quais não foram modificadas 
por este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 15 
de julho de 2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICÍPIO.  EMPRESA 800 D ENGENHARIA 
LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 0001/2020. CONTRANTANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONVENENTE: 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ALDEIAS 
INFANTIS SOS BRASIL. DO OBJETO: O presente 
termo aditivo tem como escopo alterar o plano de 
trabalho, bem como as cláusulas Terceira e Quarta do 
Termo de Colaboração nº 0001/2020, cujo objeto é o 
supracitado. DO PLANO DE TRABALHO: Fica alterado 
o cronograma de desembolso, bem como o período de 
execução, passando o mesmo a ser o seguinte: 01 de 
julho de 2020 a 01 de julho de 2025, conforme novo Plano 
de trabalho que acompanha o presente ter o aditivo e 
substitui o anteriormente pactuado; DO PRAZO: Fica 
alterada a Cláusula Terceira do Termo de Colaboração nº 
0001/2020, apenas no que se refere ao marco do início 
da vigência de 60 (sessenta) meses, de modo que, 
ONDE SE LÊ: (...)  a partir da data da assinatura, (...), 
LEIA-SE: (...) conforme período de execução constante 
no Plano de Trabalho (...). DA CORREÇÃO DO VALOR 
DOS RECURSOS FINANCEIROS: Em razão do 
equivoco material identificado quando do somatório dos 
recursos financeiros necessários para a execução das 
atividades previstas no Termo de Colaboração nº. 
0001/2020, fica alterada a sua Cláusula Quarta no que se 
refere a tal valor, de modo que ONDE SE LÊ: (...) R$ 
4.584.005,69 ( quatro milhões quinhentos e oitenta e 
quatro mi, cinco reais e sessenta e nove centavos) (...), 
LEIA-SE: R$ 4.750.850,18 (quatro milhões e setecentos 
e cinqüenta reais e dezoito centavos). DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Diante da necessidade de inclusão 
de fonte orçamentária, fica alterad a Cláusula Quarta do 
Termo de Colaboração nº  0001/2020, de modo que, 
ONDE SE LÊ: (...) à conta da ação orçamentária: Órgão: 
15 Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania; 

Unidade Orçamentária 1537 FMAS - Fundo Municipal de 
Assistência Social; Ação 4056; Gestão de Ações de Alta 
Complexidade - PAC I e II/PSE;  Natureza de Despesa: 
33504300 Subvenções Sociais; Fonte 010000 - 
Recursos Ordinários. LEIA-SE: Órgão: 15 - Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES; Unidade 
15.37 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social; 
Ação: 4056 - Gestão de Ações de Alta Complexidade - 
PAC I e II / PSE; Fonte de Recurso: 0128000/0228000 - 
Fundo Estadual de Assistência social - FEAS, 
0129000/0229000-Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social - FNAS e 0100000 - 
Recursos Ordinários: Elemento de Despesa: 
33.50.43.00 - Subvenção Social; DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
cláusulas e disposições do Contrato originário e termo 
aditivo, as quais não foram modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 07 de julho 
de 2020. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA. 
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA.  
MUNICÍPIO.   ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL. CONVENENTE.

TERMO DE REVOGAÇÃO

 
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
o8.666/93, resolve REVOGAR o PREGÃO N  0081/2020 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de Teste Rápido IgG e IgM para 
SARS COV-2 (novo coronavírus) para atender a 
demanda da Secretaria de Saúde do Município de 
Camaçari. 20/07/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT – Secretário da Saúde.
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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